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Mikään ei suututa Minun Isääni enemmän kuin Kiittämättömyys 

MIKÄÄN EI SUUTUTA MINUN ISÄÄNI ENEMMÄN KUIN KIITTÄMÄTTÖMYYS 

Jeesuksen sanoja Sisar Clarelle, 9. Helmikuuta, 2019. 

Jeesus aloitti, ” Mikään ei suututa Minun Isääni enemmän kuin kiittämättömyys. Elämänne 

itsestäänselvyytenä pitäminen, lahjojenne itsestäänselvyytenä pitäminen, kun te ette panosta 

niihin viisaasti, terveytenne, ylläpitonne ja sukulaistenne itsestäänselvyytenä pitäminen – kuten 

myös kaiken, millä Minä olen teidät varustanut. Ja se on tosiasia: mitä rikkaammaksi te tulette, sitä 

enemmän te pidätte itsestäänselvyytenä. Se on toinen syy, miksi köyhyys on niin hyvin rakasta 

Minulle. ” 

” Kun Minä kerron teille, että edessä on kovia aikoja, Minä luotan teille salaisuuden, niin että te 

olisitte valmistautuneita anteliaasti tarjoamaan Minulle jokaisen epämukavuuden, jokaisen kivun, 

jokaisen puutteen. He, jotka elävät tällä tavalla, lähestyvät pyhimysmäisyyttä. Ei varakkuus tee 

sielusta suurta, vaan se, kuinka hän käsittelee vastoinkäymisiä. Tämä on suuri vaara 

yhteiskunnalle, joka tulee varakkaaksi ja turmeltuneeksi. Jopa kuten historia vahvistaa, tämä 

yhteiskunta lähestyy loppuaan. ” 

” Köyhät teillä tulevat aina olemaan keskuudessanne, ja Minä valitsin köyhän olemassaolon 

manifestoituakseni teille. Tämä ylentää köyhyyttä ja erottaa alhaiset ja nöyrät. ”Autuaita ovat 

hengellisesti köyhät, sillä heidän on Taivasten Valtakunta.” Minä en sano tätä kevyesti. Ja te 

tulette panemaan merkille, että kaikki Autuaat on suosittua mielipidettä tai kulttuuria vastaan. 

Tämä oli tarkoituksellinen sanaleikki vetääkseen teidän huomionne kaikkein arvostetuimpaan 

sielun tilaan. ”  

” Teidän on tehtävä valinta. Minä valitsin ruokinta kaukalon Minun makuusijakseni, enkä koskaan 

levännyt kauniissa sijassa, jonka Joosef oli tehnyt Minulle. Minä valitsin elää pakosalla ja kestää 

vainon, jota rikolliset kestävät tekosistaan. Seimestä Ristille, Minä tein Itsestäni alhaisimman 

ihmisten keskuudessa, opettaakseni teille varmimman reitin pyhyyteen. ” 

” Mutta Minun Lapseni, jos te haluatte saada suosion Jumalalta, teidän täytyy oppia 

riemuitsemaan kaikista vastoinkäymisistä. Pikemminkin kuin, että juoksisitte poispäin siitä, juoskaa 

suutelemaan sitä, ja omaksumaan se – tunnistaen se kallisarvoiseksi ristiksi, jonka Minä olen 

räätälöinyt teille. Kun te omaksutte tämän ristin suudelmilla, te julistatte rakkauttanne Minuun ja 

Minun lapsiini. Eikä mikään tuo Minulle enemmän iloa kuin nähdä teidän täydellisesti 

muotoutuneen Minun kuvakseni, sydän täynnä rakkautta ja myötätuntoa, ja tervettä 

välinpitämättömyyttä asioihin, joiden perässä maailma juoksee. ”  

” Minun kallisarvoinen Clareni, kun sinä jatkoit valittamista ja valittamaista ja valittamista, tullen 

malttamattomaksi lähellä olevillesi, suoden itsellesi itsesääliä ja kärsimättömyyttä – sinä meloit 

kanoottiasi, niin sanotusti, kauemmas Minusta ja pimeyteen. Sinulle, asiat tulivat pimeämmiksi ja 

pimeämmiksi, sekaisemmiksi ja sotkuisemmiksi – kunnes sinä olit täysin menettänyt näkökulmasi. 

Sinä olit vaarallisessa paikassa, Kultaseni. Tämä on vakavan olettamuksen jyrkänne, sellainen, joka 

johtaa sielun helvettiin. ” 

 

 



” Ne, jotka valitsevat syyttää Jumalaa ja muita kaikesta epäonnestaan, ovat luomassa valtavaa 

orjuutta sydämessään. Kun otat vastaan katkeruuden siemenen, jonka Saatana sirottelee laajalle, 

toivoen, että te otatte vastaan… Kun te otatte, se menee alas sydäntenne kammioihin ja hitaasti 

ulottaa lamauttavia lonkeroitaan, ja kietovat ne sydämen ympärille sotkeutuen siihen, katkaisten 

elämän veren kierron muualle kehoonne. Mitä pidempään sinnittelette tätä käytöstä, sitä 

alemmas ja halvautuneemmaksi te tulette, kunnes tunteenne ovat ilman toivoa ja elämää. ”  

” Jokainen pieni epämukavuus, johon te reagoitte paheksunnalla, vihalla ja katkeruudella, kantaa 

mukanaan siemeniä, jotka juurtuvat sydämeenne. Nämä tukahduttavat elämän hengessä ja 

vaikeuttavat liittoanne Minun kanssani, kunnes te ette voi enää nähdä Minua tai kuulla Minua 

selvästi. ”  

” Rakkaat, se millä asteella te reagoitte paheksunnalla koettelemuksiinne ja ristiriitoihinne, sillä 

asteella te etäännytätte itseänne Minusta. ” 

 ” Kun sitä vastoin sävyisä, nöyrä sielu ottaa vastaan nämä asiat rakkaudella, luottaen Minun Isäni 

tuomioihin yksiselitteisesti ja ottaen ne vastaan Hänen Pyhästä Kädestään kallisarvoisena 

lahjanaan. Tätä Minä rukoilen teille, Sydänasukkaat. Että te otatte vastaan nämä asiat suurella 

rakkaudella ja kiitollisuudella, jatkuvasti kiittäen elämän tilaanne ja kaikkea, mitä se pitää sisällään. 

Esteitänne, puutteitanne, epäonnistumisianne kuin myös voittojanne. ”  

” Ja jos te tunnette etäisyyttä Minuun, aloittakaa kiitollisuudella. Varmistukaa siitä, että te ette ole 

kehittäneet murenevaa asennetta, ”koska tämä johtaa alas pimeyden polulle, etäämmäs ja 

etäämmäs Minusta. ” 

” Aloittakaa katsomalla asennettanne olosuhteitanne kohtaan – mitä teillä on ja mitä teillä ei ole. 

Kiittäkää Minua ylen määrin joka ikisestä asiasta, jonka Minä olen antanut teille täyttääksenne 

tehtävänne elämässä. Kiittäkää Minua lapsistanne – jopa heistä, joilla on ongelmia. Olkaa aina niin 

kiitollisia, siitä että he ovat yhä elossa ja on yhä toivoa heille. ” 

” Kiitäkää Minua suunnitelmista, joita Minulla on teille, joita te ette tiedä tässä vaiheessa 

elämäänne. Kiittäkää Minua Ristillä kärsimisestä teidän ja teidän perheenne puolesta. Kiittäkää 

Minua, että Minä olen sallinut teidän syntyä ja kasvaa kypsyyteen. Kiittäkää Minua ihmeellisistä 

päivistä, joita te elätte ja Taivaaseennoston lupauksesta. ”  

” Kiinnittäkää huomiota päivän mittaan, että tunnistatte jotakin ihmeellistä edessänne ja pian 

koko asenteenne elämää kohtaan siirtyy lannistumisesta ja uupumuksesta toivoon ja uuteen 

alkuun. Todella, Minun armoni ovat uudet joka aamu! Mutta jos te pidätte päänne peittojen 

peittelemänä ja ette koskaan nouse ylös sängystä, te ette koskaan näe auringonvalon kimaltavan 

ikkunan läpi, kukkien kukkivan, uusien ideoiden ja mahdollisuuksien nousevan. ”  

” Siispä, Minä pyydän teitä, Minun lapseni. Herätkää aamulla ja kiittäkää Minua jokaisesta 

mukavuudesta, joka teillä on. Kiittäkää Minua, myös, jos teillä on epämukavuus. Uhratkaa se 

Minulle ilolla ja päättäväisyydellä olla koskaan enää valittamatta. Ja teillä tulee olemaan Minua 

runsaasti. Teidän kiitollisuutenne tuoksu vetää luoksenne Minun läsnäoloni suloisuutta ja Minä 

tulen koskettamaan sydäntänne ja saamaan teidät tietämään, että Minä rakastan ja hyväksyn 

teidät ja Minä olen kanssanne tänään saaden teidät tänään tekemään mahtavia asioita. Ja 

sinnittelemään kaikkea vastustusta vastaan. ”  


